Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Žeretice
ze dne 28.1.2011
Zahájení : 19.00 hod.
Ukončení: 21.15 hod.
Přítomni: 6 - viz prezenční listina
Program zasedání:

1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Volba návrhové komise, kontroly zápisu a zapisovatele
4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011
5) Seznámení se zprávou o činnosti mikroregionu Podchlumí za rok
6) Kácení dřevin olšin vedle náhona
7) Žádost o neinvestiční dotaci 5000Kč – stacionář Domovinka, paní
Čapková
8) Informace o kanalizaci na Hradíšťku + vodoprávní úřad
9) Přehled o hospodaření obce za rok 2010
10) Projednání žádosti FC AMA Žeretice o dotaci
11) Nově vzniklé záležitosti
11) Diskuze
12) Závěr

2010

Program byl schválen s tím, že se nejdříve projedná dotace pro FC AMA a poté až rozpočet.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zahájení provedl starosta obce:
Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž
je zasedání usnášeníschopné.
Bylo přečteno usnesení z minulého jednání.
Usnesení z minulého zasedání ze dne 29.12.2010 bylo řádně ověřeno , vyvěšeno na úřední
desce a elektronické úřední desce po dobu 15. dnů a je k nahlédnutí na OÚ v úředních
hodinách. Protože nebyly podány žádné námitky, zastupitelstvo usnesení schvaluje.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
3)
Volba návrhové komise:
Volba kontroly zápisu:
Volba zapisovatele:

Stryal a Laloušek
Kropáček a Zemánek
Zmátlík

Pro 6, proti 0,
Pro 6, proti 0,
Pro 6, proti 0,

zdržel se 0.
zdržel se 0.
zdržel se 0.

4) ZO projednalo a schválilo dotaci pro FC AMA Žeretice s tím, že si FC AMA Žeretice bude
sama udržovat prostory fotbalového hřiště bez nároků na mzdu. Hrazeny budou pouze náklady
na palivo a případné opravy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 1.
5) ZO schvaluje rozpočet dle návrhu. Rozpočet přiložen k zápisu.
Pro 6, proti 0,

zdržel se 0.

6) Starosta seznámil občany se zprávou o činnosti Mikroregionu Podchlumí. Zpráva k
nahlédnutí na OÚ.
7) ZO zamítlo kácení dřevin olšin. Pouze soušky v prostoru vedle hřiště budou k dispozici pro
obecní hospodu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8) ZO schvaluje žádost o neinvestiční dotaci dennímu stacionáři Domovinka pro paní Annu
Čapkovou, Žeretice 18 ve výši 5.000Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9) Starosta informoval o možnostech realizace kanalizace na Velkém Hradíšťku. Orientační
cena 2.000.000Kč. Byla by možnost napojit pouze septiky s biofiltrem nebo čističky ČOV. V
případě realizace předem nutno zajistit projektovou dokumentaci, vyjádření majitelů
dotčených pozemků a podobně.
10) K přehledu hospodaření obce zatím nebyly podklady, proto bude bod projednán na příštím
zasedání.
11) ZO schvaluje upravené smlouvy s firmami PROIS a.s., VAK HK a.s., KHP a.s vztahující
se k projektu vodovodu. (Změny: Firma PROIS zařídí smlouvy o smlouvách budoucích na
věcná břemena, po osobním jednání došlo ke změně trasy vodovodu a tím i majitelů
dotčených pozemků).
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
12) Nově vzniklé záležitosti
ZO schvaluje koupi tří kusů akumulačních kamen od pana Romana Paličky, Žeretice
za 2000Kč celkem, které se již nacházejí v prostorách obecní hospody.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dotovanou cenu popelnic pro občany obce za 500Kč (stávající stav). Pro
ostatní za nákupní cenu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Poplatky za vyvážení popelnic a poplatky za psy zůstávají ve výši jako v roce 2010.
Kombinovaný svoz 1.000Kč, čtrnáctidenní svoz 600Kč, 10 pytlů 500Kč.
Poplatek za psa je 50Kč/pes a cena známky 30Kč/kus.
Starosta projedná s dotčenými úřady možnost instalace zrcadla u křížku v Žereticích.
Kontrola zápisu:

Zapsal:

starosta:

Laloušek,Stryal

Zmátlík

Pacák

Vyvěšeno dne: 5.2.2011
Sejmuto dne:

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žeretice 1/2010
ze dne 28.1.2011
ZO projednalo a schválilo dotaci pro FC AMA Žeretice s tím, že si FC AMA Žeretice bude
sama udržovat prostory fotbalového hřiště bez nároků na mzdu. Hrazeny budou pouze náklady
na palivo a případné opravy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje rozpočet dle návrhu. Rozpočet přiložen k zápisu.
Pro 6, proti 0,

zdržel se 0.

ZO zamítlo kácení dřevin olšin. Pouze soušky v prostoru vedle hřiště budou k dispozici pro
obecní hospodu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje žádost o neinvestiční dotaci dennímu stacionáři Domovinka pro paní Annu
Čapkovou, Žeretice 18 ve výši 5.000Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje upravené smlouvy s firmami PROIS a.s., VAK HK a.s., KHP a.s vztahující se k
projektu vodovodu. (Změny: Firma PROIS zařídí smlouvy o smlouvách budoucích na věcná
břemena, po osobním jednání došlo ke změně trasy vodovodu a tím i majitelů dotčených
pozemků).
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje koupi tří kusů keramických akumulačních kamen od pana Romana Paličky,
Žeretice za 2000Kč celkem, které se již nacházejí v prostorách obecní hospody.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dotovanou cenu popelnic pro občany obce za 500Kč (stávající stav). Pro ostatní
za nákupní cenu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Poplatky za vyvážení popelnic a poplatky za psy zůstávají ve výši jako v roce 2010.
Kombinovaný svoz 1.000Kč, čtrnáctidenní svoz 600Kč, 10 pytlů 500Kč.
Poplatek za psa je 50Kč/pes a cena známky 30Kč/kus.
Zmátlík
místostarosta
Vyvěšeno dne: 5.2.2011
Sejmuto dne:

Pacák
starosta

